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ఆదికగ్రండము 20:6 అగ్రందుకు దేవుడు అవున, యధారర్థహహృదయముతో దీని చేసితివని 
నేనెరుగుదున; మరియు నీవు నాకు విరోధముగ పాపము చేయకుగ్రండ నేన నినన్ను 
అడడ్డగగ్రంచితిని;

నిరర్గమకగ్రండము 35:21,26  తరువాత ఎవని హహృదయము వాని రేపెన, ఎవని మనసస్సు వాని 
పప్రేరేపగ్రంచెన వారగ్రందరు వచిచ, పప్రేతత్యక్షపు గుడారముయొకక్క పనికొరకున దాని సమసస్త 
సేవకొరకున పప్రేతిషష్ఠిత వసస్తస్త్రముల కొరకున యెహోవాకు అరర్పణన తెచిచరి. 26 ఏ సస్తస్త్రలు 
జజ్ఞానహహృదయము గలవారరై పప్రేరేపగ్రంపబడిరో వారగ్రందరు మేక వగ్రండుప్రేకలనవడికిరి.

సగ్రంఖత్యకగ్రండము 10:35 ఆ మగ్రందసము సాగనపుర్పడు మోషేయెహోవా లెముమ; నీ శతత్రువులు 
చెదరిపోవుదురుగక, నినన్ను దేద్వేషగ్రంచువారు నీ యెదుటనగ్రండి పారిపోవుదురుగక యనెన.

దిద్వేతీయోపదేశకగ్రండము 2:25 నేడు నేన నీవలని భయము నీవలని వరపు ఆకశము 
కిగ గ్రందననన్ను సమసస్త దేశముల వారికిని పుటటగ్రంప మొదలు పెటటచునాన్నున. వారు నినన్నుగూరిచన
సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనవేదన నగ్రందుదురు.  

దిద్వేతీయోపదేశకగ్రండము 9:3 కబటట నీ దేవుడరైన యెహోవా తానే దహగ్రంచు అగన్నువలె నీ ముగ్రందర
దాట పోవుచునాన్నుడని నేడు నీవు తెలిసికొ నము. ఆయన వారిని నశగ్రంపజేసి నీ యెదుట 
వారిని కూలదప్రేయున. యెహోవా నీతో చెపర్పనటట్లు నీవు వారిని వళట్లుగొటట వేగమే వారిని 
నశగ్రంపజేసెదవు.

యెహొషువ 2:9 యెహోవా ఈ దేశమున మీకిచుచచునాన్నుడనియు, మీవలన మాకు భయము 
పుటటననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసలగ్రందరికి ధరైరత్యము చెడుననియు 
నేనెరుగుదున.

1 సమూయేలు మొదట గగ గ్రంథము 17:48,50 ఆ ఫిలిషస్త యుడు లేచి దావీదున కలియుటకరై 
అతనికి ఎదురుపోగ దావీదు వానిని ఎదురక్కనటకు సెరైనత్యముతటట తద్వేరగ పరుగెతిస్తపోయి 
50  దావీదు ఫిలిషస్తయునికగ్రంటె బలాఢత్యడరై ఖడర్గము లేకయే వడిసెలతోన రాతితోన ఆ 
ఫిలిషస్తయుని కొటట చగ్రంపెన.

ఎసేస్తరు 8:17 రాజుచేసిన తీరామనమున అతని చటటమున వచిచన పప్రేతి సగ్రంసార్థనమగ్రందున పప్రేతి 



పటటణమగ్రందున యూదులకు ఆనగ్రందమున సగ్రంతోష మున కలిగెన, అది శుభదినమని 
విగ్రందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనలల యూదులయెడల భయముకలిగెన కనక అనేకులు
యూదుల మతము అవలగ్రంబగ్రంచిరి. 

యోబ గగ గ్రంథము 29:14 నేన నీతిని వసస్తస్త్రముగ ధరిగ్రంచుకొని యుగ్రంటని గనక అది ననన్ను 
ధరిగ్రంచెన నా నాత్యయపప్రేవరర్తన నాకు వసస్తస్త్రమున పాగయు ఆయెన.

సామెతలు 13:11,22 మోసముచేత సగ్రంపాదిగ్రంచిన ధనము కక్షీణగ్రంచిపోవున కషటము చేసి 
కూరుచకొనవాడు తన ఆసిస్తని వహృదిద్ధిచేసి కొనన. 22 మగ్రంచివాడు తన పలట్లుల పలట్లులన 
ఆసిస్తకరర్తలనగ చేయున పాపాతమల ఆసిస్త నీతిమగ్రంతలకు ఉగ్రంచబడున.

సామెతలు 22:22,23 దరిదుప్రేడని దరిదుప్రేని దచుకొనవదుగ్దా గుమమమునదగ్దా దీనలన 
బాధపరచవదుగ్దా. 23 యెహోవా వారి పక్షమున వాత్యజత్యమాడున ఆయన వారిని 
దచుకొనవారి పాప్రేణమున దచు కొనన.

యెషయా గగ గ్రంథము 35:8 అకక్కడ దారిగ ననన్ను రాజమారర్గము ఏరర్పడున అది పరిశుదద్ధి 
మారర్గమనబడున అది అపవితత్రులు పోకూడని మారర్గము అది మారర్గమున పోవువారికి 
ఏరర్పరచబడున మూఢలెరైనన దానిల నడచుచు తోత్రువన తపర్పక యుగ్రందురు

యెషయా గగ గ్రంథము 43:2 నీవు జలములల బడి దాటనపుర్పడు నేన నీకు తోడరై యుగ్రందున 
నదులల బడి వళట్లునపుర్పడు అవి నీమీద పొరిట్లుపారవు. నీవు అగన్నుమధత్యన నడచునపుర్పడు 
కలిపోవు, జద్వేలలు నినన్ను కలచవు

యెషయా గగ గ్రంథము 49:25 యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచచునాన్నుడు బలాఢత్యలు 
చెరపటటనవారు సహతము విడిపగ్రంప బడుదురు భీకరులు చెరపటటనవారు విడిపగ్రంపబడుదురు
నీతో యుదద్ధిము చేయువారితో నేనే యుదద్ధిము చేసెదన నీ పలట్లులన నేనే రకిక్షీగ్రంచెదన.

యెషయా గగ గ్రంథము 54:17 నీకు విరోధముగ రూపగ్రంపబడిన యే ఆయుధమున వరిద్ధిలట్లుదు 
నాత్యయవిమరర్శల నీకు దషారోపణచేయు పప్రేతి వానికి నీవు నేరసార్థపన చేసెదవు 
యెహోవాయొకక్క సేవకుల నీతి నావలన కలుగు చునన్నుది; ఇది వారి సాద్వేసర్థత్యము, ఇదే 
యెహోవా వాకుక్క.

యెషయా గగ గ్రంథము 59:17-19 నీతిని కవచముగ ఆయన ధరిగ్రంచుకొనెన రక్షణన తలమీద 
శరసాస్తస్త్రణముగ ధరిగ్రంచుకొనెన 18 పప్రేతిదగ్రండనన వసస్తస్త్రముగ వేసికొనెన ఆసకిర్తని పెరైవసస్తస్త్రముగ 



ధరిగ్రంచుకొనెన వారి కిగ యలనబటట ఆయన పప్రేతిదగ్రండన చేయున తన శతత్రువులకు రౌదప్రేము 
చూపున తన విరోధులకు పప్రేతికరము చేయున దీద్వేపసర్థలకు పప్రేతికరము చేయున. 19 
పడమట దికుక్కనననన్నువారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు సూరోత్యదయ 
దికుక్కనననన్నువారు ఆయన మహమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటటగ్రంచు గలికి 
కొటటకొనిపోవు పప్రేవాహ జలమువలె ఆయన వచుచన.

యెషయా గగ గ్రంథము 61:10 శహృగ్రంగరమెరైనపాగ ధరిగ్రంచుకొనిన పెగ్రండిట్లుకుమారుని రీతిగన 
ఆభరణములతో అలగ్రంకరిగ్రంచుకొనిన పెగ్రండిట్లుకుమారర్తరీతి గన ఆయన రక్షణవసస్తస్త్రములన నాకు
ధరిగ్రంపజేసి యునాన్నుడు నీతి అన పెరైబటటన నాకు ధరిగ్రంపజేసియునాన్నుడు కగ 
యెహోవానబటట మహానగ్రందముతో నేన ఆనగ్రందిగ్రంచుచునాన్నున నా దేవునిబటట నా ఆతమ 
ఉలట్లుసిగ్రంచుచునన్నుది

యెహెజేక్కలు 22:30 నేన దేశమున పాడుచేయకుగ్రండునటట్లు పాప్రేకరమున దిటటపరచుటకున, 
బదగ్దాలెరైన సగ్రందులల నిలుచుటకున, తగన వాడవడని నేన ఎగ్రంత విచారిగ్రంచినన ఒకడరైనన 
కనబడ లేదు.

యెహెజేక్కలు 45:8 8 అది ఇశగ యేలీయులల అతనికి భూసాద్వేసర్థత్యముగ ఉగ్రండున. మరియు 
యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచచునాన్నుడు ఇశగ యేలీయుల అధిపతలారా, మీరు జరిగగ్రంచిన 
బలాతాక్కరమున దచుకొనిన దపున చాలున;

దానియేలు 4:16  ఏడు కలములు గడచువరకు వానికునన్ను మానవమనసస్సునకు బదులుగ 
పశువు మనసస్సు వానికి కలుగున.

దానియేలు 7:4 మొదటది సిగ్రంహ మున పోలినది గని దానికి పకిక్షీరాజు రకక్కలవగ్రంట 
రకక్కలుగ్రండన. నేన చూచుచుగ్రండగ దాని రకక్కలు తీయబడినవి గనక మనషుత్యనివలె అది 
పాదములు పెటట కొని నేలపెరైన నిలువబడన. మరియు మానవమనసస్సు వగ్రంట మనసస్సు 
దానికియత్యబడన.

జకరాత్య 4:6 అపుర్పడతడు నాతో ఇటట్లునెనజరుబాబ్బాబెలు నకు పప్రేతత్యక్షమగు యెహోవా వాకుక్క 
ఇదే; శకిర్తచేత నెరైనన బలముచేతనెరై ననకక నా ఆతమచేతనే ఇది జరుగునని సెరైనత్యములకు 
అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచెచన.

మతస్తయి సవారర్త 24:22 ఆ దినములు తకుక్కవ చేయబడక పోయిన యెడల ఏ శరీరియు 



తపర్పగ్రంచుకొనడు. ఏరర్పరచ బడినవారి నిమితస్తము ఆ దినములు తకుక్కవ చేయబడున.
మతస్తయి సవారర్త 26:41 మీరు శోధనల పప్రేవేశగ్రంచకుగ్రండునటట్లు మెలకువగ ఉగ్రండి పాప్రేరర్థనచేయుడి; 

ఆతమ సిదద్ధిమే గని శరీరము బలహీన మని పతరుతో చెపర్ప
మారుక్క సవారర్త 10:47-52 ఈయన నజరేయుడరైన యేస అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా

యేసూ, ననన్ను కరుణగ్రంపుమని కేకలు వేయ మొదలుపెటెటన. 48 ఊరకుగ్రండుమని అ నేకులు 
వానిని గదిగ్దాగ్రంచిరి గని వాడుదావీదు కుమారుడా, ననన్ను కరు ణగ్రంపుమని మరి ఎకుక్కవగ 
కేకలువేసెన. 49 అపుర్పడు యేస నిలిచివానిని పలువుడని చెపర్పగ వారా గుగ డిడ్డవానిని 
పలిచిధరైరత్యము తెచుచకొనము, ఆయన నినన్ను పలుచు చునాన్నుడు, లెమమని వానితో 
చెపర్పరి. 50 అగ్రంతట వాడు బటటన పారవేసి, దిగుర్గన లేచి యేసనదగ్దాకు వచెచన. 51 

యేసనేన నీకేమి చేయ గోరుచునాన్నువని వాని నడు గగ, ఆ గుగ డిడ్డవాడుబోధకుడా, నాకు 
దహృషట కలుగ గగ, ఆ గుగ డిడ్డవాడుబోధకుడా, నాకు దహృషట కలుగ జేయుమని ఆయనతో అనెన.
52 అగ్రందుకు యేసనీవు వళట్లుము; నీ విశద్వేసము నినన్ను సద్వేసర్థపరచెనని చెపెర్పన. వగ్రంటనే 
వాడు తోత్రువన ఆయనవగ్రంట చూపుపొగ్రంది వళట్లున. (మతస్తయి సవారర్త 20:30-34)

మారుక్క సవారర్త 16:20 వారు బయలుదేరి వాకత్య మగ్రంతట పప్రేకటగ్రంచిరి. పప్రేభువు వారికి 
సహకరుడరై యుగ్రండి, వనవగ్రంట జరుగుచువచిచన సూచక కిగ యలవలన వాకత్యమున 
సిర్థరపరచుచుగ్రండన. ఆమేన .

లూక సవారర్త 14:23 అగ్రందుకు యజమానడు--నా యిలుట్లు నిగ్రండు నటట్లు నీవు 
రాజమారర్గములలనికిని కగ్రంచెలలనికిని వళట్లు లపలికి వచుచటకు అకక్కడివారిని బలవగ్రంతము 
చేయుము;

లూక సవారర్త 21:15 మీ విరోధు లగ్రందరు ఎదురాడుటకున, కదనటకున వీలుకని 
వాకుక్కన జజ్ఞానమున నేన మీకు అనగగ హగ్రంతన.

లూక సవారర్త 21:36 కబటట మీరు జరుగబోవు వీటనెలట్లున తపర్పగ్రంచు కొని, మనషత్యకుమారుని
యెదుట నిలువబడుటకు శకిర్తగల వారగునటట్లు ఎలట్లుపుర్పడున పాప్రేరర్థనచేయుచు మెలకువగ 
ఉగ్రండుడని చెపెర్పన.

యోహాన సవారర్త 17:15 నీవు లకములనగ్రండి వారిని తీసికొనిపొమమని నేన పాప్రేరిర్థగ్రంచుటలేదు 
గని దుషుటనినగ్రండి వారిని కపాడు మని పాప్రేరిర్థగ్రంచుచునాన్నున.



అపొసస్తలుల కరత్యములు 11:23 అతడు వచిచ దేవుని కహృపన చూచి సగ్రంతోషగ్రంచి, పప్రేభువున 
సిర్థరహహృదయముతో హతస్తకొనవలెనని అగ్రందరిని హెచచరిగ్రంచెన.

అపొసస్తలుల కరత్యములు 13:48 అనత్యజనలు ఆ మాటవిని సగ్రంతోషగ్రంచి దేవుని వాకత్యమున 
మహమపరచిరి; మరియు నితత్యజీవమునకు నిరర్ణయిగ్రంపబడిన వారగ్రందరు విశద్వేసిగ్రంచిరి. 

1 కొరిగ్రంథీయులకు 10:13 సాధారణ ముగ మనషుత్యలకు కలుగు శోధనతపర్ప మరి ఏదియు 
మీకు సగ్రంభవిగ్రంపలేదు. దేవుడు నమమదగనవాడు; మీరు సహగ్రంప గలిగనగ్రంతకగ్రంటె ఎకుక్కవగ 
ఆయన మిముమన శోధిగ్రంపబడ నియత్యడు. అగ్రంతేకదు, సహగ్రంపగలుగుటకు ఆయన 
శోధనతోకూడ తపర్పగ్రంచుకొన మారర్గమున కలుగ జేయున.

1 కొరిగ్రంథీయులకు 16:9 కరాత్యనకూలమెరైన మగ్రంచి సమయము నాకు పాప్రేపస్తగ్రంచియునన్నుది; 
మరియు ఎదిరిగ్రంచువారు అనేకులునాన్నురు గనక

2 కొరిగ్రంథీయులకు 12:9 అగ్రందుకునా కహృప నీకు చాలున, బలహీనతయగ్రందు నాశకిర్త 
పరిపూరర్ణమగుచునన్నుదని ఆయన నాతో చెపెర్పన. కగ కగ సస్త శకిర్త నామీద నిలిచియుగ్రండు 
నిమితస్తము, విశేషముగ నా బలహీనతలయగ్రందె 

ఎఫెసయులకు 6:11 మీరు అపవాది తగ్రంతత్రుములన ఎదిరిగ్రంచుటకు శకిర్తమగ్రంతలగునటట్లు 
దేవుడిచుచ సరాద్వేగ్రంగ కవచమున ధరిగ్రంచుకొనడి.

హెబప్రేయులకు 1:7,14 తన దూతలన వాయువులుగన తన సేవకులన అగన్ను జద్వేలలుగన
చేసికొనవాడు అని తన దూతలనగూరిచ చెపుర్పచునాన్నుడు 14 వీరగ్రందరు రక్షణయన 
సాద్వేసర్థత్యము పొగ్రందబోవువారికి పరి చారము చేయుటకరై పగ్రంపబడిన సేవకులెరైన ఆతమలు కరా?

యాకోబ 4:7 కబటట దేవునికి లబడియుగ్రండుడి, అపవాదిని ఎదిరిగ్రంచుడి, అపుర్పడు వాడు 
మీయొదగ్దానగ్రండి పారిపోవున.

1 పతరు 5:10 తన నితత్యమహమకు కగ సస్తనగ్రందు మిముమన పలిచిన సరద్వేకహృపా నిధియగు 
దేవుడు, కొగ్రంచెము కలము మీరు శగ మపడిన పమమట,తానే మిముమన పూరుర్ణలనగచేసి 
సిర్థరపరచి బల పరచున.
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